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Gerechtshof- en Rechtbankpresidenten zijn als werkgever aansprakelijk voor schade, toegebracht door 

de gedragingen van hun personeel, zijnde raadsheren en rechters. Het als magistraat weigeren aangifte te 

doen van strafbare feiten als kennisdrager, leidt in bewijsbare gevallen tot een financiële en/of emotionele 

schade die wettelijk vergoed moet worden. Zie: www.sdnl.nl/bollenboeren.htm.  

De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen dat de 

burger ten onrechte in het zieke rechtssysteem nog had. Stel zelf ook aan de elite en media vragen, aan 

bijv. het ANP en Kamerleden. Ik kreeg nooit ‘n reactie. Zie: www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf. Alle 

linkjes in de video verwijzen naar internet op volgorde in de site: www.sdnl.nl/koppelingen.htm. De video 

duurt wel een uur! De linkjes bekijken vergt uren. Vergroot uw kennis over de macht. Zie de aanslag op 

R. Rietveld en de brief van W. Visser aan Hoofdofficier Justitie Steensma.  

Zie daarvoor deze website: http://www.sdnl.nl/wim-visser-pv-gerechtshof.htm 

Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem. 

27 juni was de vervolgzitting met aanklachten tegen de overheid, UWV, Rechterlijke Macht, etc. 

   
Grondwettelijk onrecht art. 120    --    Fraude en corruptie UWV en rechtspraak   --   Juristerij bij Hof van Discipline  

     
Strafaangifte vs het hof in Arnhem. -- ir Rietveld over overheidscriminaliteit II -- ir Rietveld opent aanval op rechtsapparaat  

     
Stem v/d Straat over corruptie bij 't UWV -- Ir Rietveld bindt de kat de bel aan III -- Ir Rietveld over overheidscriminaliteit IV  

   

Verslag uit het GBA en domiciliefraude -- Kortgeding tegen UWV over identiteitsfraude  
Strafaangifte bij de politie tegen twee rechters die weigeren art. 162 Sv te implementeren  

Voor meer informatie over de ontwrichting van het rechtssysteem in Nederland: www.sdnl.nl  
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Klemmende vragen over de kwaliteit en integriteit van de rechtspraak in Nederland  

 


